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BAG OM FOLKEUNIVERSITETETS FORSKERE

EUROPANU

Europanu
Kom til foredrag med Folkeuniversitetets forening Europanu.
Et års medlemskab koster kun 150 kr. og giver adgang til
arrangementer og tilbud året rundt.

EU’s nye forsvarspolitik: hvad betyder den for Europa og Danmark?
EU er presset fra fire sider på én gang. Rusland søger aktivt at destabilisere Unionen, flygtninge og terror truer fra syd,
Brexit skaber økonomisk kaos, og Trump bruger økonomiske sanktioner for at fremtvinge mere favorable handelsaftaler.
Den høje grad af usikkerhed har fået Unionen til at tage nye initiativer på det forsvarspolitiske område. En ny forsvarsfond skal skabe flere fælleseuropæiske våbensystemer, og enkelte EU-lande skal have lov at arbejde tættere sammen
(PESCO). Hvad kommer det til at betyde for Unionen som militær aktør, og hvilke konsekvenser får det for Danmark og
forsvarsforbeholdet? Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet og Syddansk Universitet kigger forbi og giver sit bud
på udviklingen.
Holdnr: 1922-180
Dato: Tirsdag 22/10
Tid: 18.30-20.15
Pris: Gratis inkl. kaffe og kage (men tilmelding nødvendig)
Sted: Auditorium, Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
Underviser: Peter Viggo Jakobsen, lektor, ph.d., Forsvarsakademiet

Følg foreningen på Facebook:
https://www.facebook.com/europanu
Læs mere om foreningen, se arrangementer og
køb medlemskab: https://fuau.dk/europa-nu/

Arrangementet realiseres med støtte fra Europa-Nævnet.
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Åbningsforelæsning:

EN SAMTALE OM LYKKE
Lykken er noget, alle går op i, men som også deler vandene. På den ene side er der populære opskrifter på lykke i
selvhjælpslitteraturen og glansbilledeagtige fremstillinger af tilsyneladende lykkelige liv i medierne. På den anden
side advarer mange forskere og debattører mod at gå for meget op i lykken og ser jagten på den som et udtryk for
problematiske samfundstendenser.
Søren Harnow Klausen er professor i filosofi ved Syddansk Universitet og har skrevet bogen ’På sporet af din lykke’.
Michael Birkjær er senioranalytiker ved The Happiness Research Institute og specialiserer sig i, hvordan lykke kan
bruges som et politisk værktøj. Til efterårets åbningsforelæsning tager de en dybtgående diskussion af, hvad lykke
er og ikke er. Hvad kan filosofi, psykologi og samfundsvidenskab lære os om lykken? Hvad fremmer den, og hvad
står i vejen for den? De vil også diskutere, hvilke synspunkter og metoder vi kan stole på. Hvad siger lykkemålinger,
psykologiske studier, litterære vidnesbyrd og filosofiske teorier egentlig? Hvor pålidelige er de, og hvordan kan man
bruge resultaterne i sit eget liv, eller når det gælder om at indrette samfundet?
Efter forelæsningen serveres der vin, vand og snacks.

Holdnr: 1922-237
Søren Harnow Klausen, professor, dr.phil., Syddansk Universitet,
Michael Birkjær, senioranalytiker, Happiness Research Institute
Dato: Torsdag 12/9
Tid: 18.30-20.00
Pris: 150 kr. inkl. vin, vand og snacks
Sted: Auditorium, Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Vidensfestival om

Generationer

Æblet falder ikke langt fra stammen. Biologien blander sig i skæbnen, og barndommen præger voksenlivet. Samtidig er
vi også børn af tiden, og får etiketter som Den fortabte generation, 68’erne, Generation Stress og X, Y og Z. Så hvad er
det, der gør os til dem, vi er? Vær med, når den nationale vidensfestival Hearts & Minds sætter spot på ’Generationer’.

HVAD HAR FORMET DIG? OM FLERE GENERATIONERS LIVSHISTORIER
En livshistorie er et menneskes personlige fortælling af fortid og nutid, der også peger ud i fremtiden. Når vi mennesker fortæller livshistorier,
fremhenter og udvælger vi vigtige begivenheder og epoker fra vores liv. Og vi reflekterer over, hvordan begivenhederne på både godt og ondt
har været med til at forme os til dem, vi er i dag. På den måde hænger vores livshistorie og identitet tæt sammen. Men vi er ikke kun påvirket af
vores personlige livsbegivenheder, viser ny forskning. Faktisk har såkaldte intergenerationelle fortællinger fra fx vores forældres og bedsteforældres liv også stor betydning for hvem, vi er. Bliv klogere på, hvordan og hvorfor intergenerationelle livshistorier har betydning for såvel vores
identitet som vores velvære.
Holdnr: 1922-181
Tid: Tirsdag 3/12, kl. 18.30-20.15
Pris: Gratis inkl. kaffe og kage (men tilmelding nødvendig)
Sted: Auditorium, Syddansk Universitet, Kolding, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
Underviser: Majse Lind, postdoc i psykologi ved Det Frie Danske Forskningsforbund og Aarhus Universitet
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ATLANTVOLDEN – I ROMMELS FODSPOR

Historie og
arkæologi

I marts 1942 befalede Hitler, at alle kyster mod Atlanterhavet og Nordsøen skulle
armeres med et bælte af fæstningsværker: Atlantvolden. Fra Nordkap til Biscayen
knoklede ½ million mand med at bygge tusindvis af bunkere med kanonstillinger
og kilometervis af løbegange, som skulle forhindre de allierede, englænderne og
amerikanerne, i at få fodfæste på det europæiske fastland. Langs den jyske vestkyst blev der i løbet af krigens sidste 2 til 3 år bygget mere end 7000 bunkere. Bygherren var Organisation Todt, og i Danmark anvendte man primært lønnet dansk
arbejdskraft, mens der i de andre besatte lande oftest var tale om tvangsarbejdere.
En del af Atlantvolden var Hanstholmfæstningen, som i slutningen af maj 1943 fik
besøg af den rigsbefuldmægtigede, dr. Werner Best og værnemagtens øverstkommanderende, general Hermann von Hanneken. I begyndelsen af december samme
år kom feltmarskal Erwin Rommel på inspektion. Han var ikke begejstret!
01/10 Den danske Atlantvold og det 10. batteri i Hirtshals. Jens-Christian
Hansen, museumsinspektør, ph.d., Vendsyssel Historiske Museum &
Hirtshals Bunkermuseum
08/10 Atlantvolden i Frederikshavn – Bangsbo Fort. Kenneth Kristensen,
museumsformidler, Kystmuseet Bangsbo Fort i Frederikshavn
Holdnr: 1922-009
Dato: 2 tirsdage, start 1/10
Tid: 18.15-20.00

KRISTENDOMMEN I BAYEUXTAPETET

Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Bayeuxtapet i Normandiet fra 1000-tallet er en raffineret broderet tegneserie, altså en blanding af tegninger og tekst, der måler 70 m x ½ m; afslutningen
mangler dog i dag. Den store billedberetning er normannernes triumfberetning, et moralsk drama om det
storpolitiske magtspil i England og Normandiet, der
ledte frem til hertug Vilhelm af Normandiets invasion
af England og hans sejr i slaget ved Hastings den 14.
oktober 1066 over kong Harald Godwinson af England. Og kristendommen er nærværende hele tapetet
igennem. Kostbare falke og hunde stod i høj kurs hos
den tids konger og andre magthavere, og blev anvendt som gaver indflydelsesrige personer imellem,
hvilket ikke mindst falkene i Bayeux-tapetets hovedfrise er fornemme eksempler på. Værdifulde falke og
hunde signalerede høj økonomisk såvel som politisk
social status i vikingetiden.
Program
10:00-11:45: Kristendommen i Bayeuxtapetet
11:45-12:15: Frokostpause
12:15-14:00: Kristendommen i Bayeuxtapetet fortsat
14:00-14:15: Eftermiddagspause
14:15-16:00: Falke i vikingetiden og på Bayeuxtapetet
med demonstration af levende falk

DAGE DER FORANDREDE VERDEN
De sidste hundrede års historie rummer mange mærkedage, som står helt centralt i vores bevidsthed. Dage, hvor afgørende begivenheder fandt sted, som fik
enorme politiske, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, og som fik
betydning for generationer af menneskers liv. Kom med til syv forelæsninger,
hvor vi sætter fokus på syv af de mest betydningsfulde dage i nyere tid. Hvad
skete der? Hvilke faktorer udløste dem? Og hvad blev konsekvenserne?
02/10 Mordet i Sarajevo, 28. juni 1914. Henrik Jensen, lektor emeritus i historie,
Roskilde Universitet
09/10 Black Tuesday, 24. oktober 1929. Anne Mørk, ph.d. i amerikanske studier
23/10 Atombomben over Hiroshima, 6. august 1945. Martin Amitsbøll Husted, cand.mag. i filosofi, samfundsfag og historie
30/10 The Beatles udgiver sit første album, 22. marts 1963. Rasmus Rosenørn, museumsinspektør
06/11 Mordet på John F. Kennedy, 22. november 1963. Anne Mørk, ph.d. i
amerikanske studier
13/11 Berlinmurens fald, 9. november 1989. Erik Kulavig, lektor, Institut for
Historie, Syddansk Universitet
Holdnr: 1922-004
Dato: 6 onsdage, start 2/10

Holdnr: 1922-216

Tid: 18.15-20.00

Frank Skaarup Hansen, falkoner,

Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.

Lise Gjedssø Bertelsen, mag.art., ph.d. i arkæologi

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Dato: Lørdag 31/8
Tid: 10.00-16.00
Pris: 380 kr. Studerende: 190 kr.
Sted: Bramdrup Kirke, sognegården, Kirkely 15,
6000 Kolding

HISTORIE OG ARKÆOLOGI
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KOLDINGHUS:
BAG OM BOGEN BENEDIKTE – EN KONGELIG PRINSESSE

KOLDINGHUS:
DA DANNEBROG DALEDE FRA HIMLEN

Mød forfatteren bag bogen BENEDIKTE - EN KONGELIG PRINSESSE til
dette arrangement på Koldinghus. I 75 nedslagspunkter tegner Anne Sofie Kragh et portræt af den kongelige prinsesse. Her bidrager Prinsesse
Benediktes to søstre, Dronning Margrethe og Dronning Anne-Marie, hendes tre børn samt nære venner, tidligere ansatte og repræsentanter for
de mange protektioner til fortællingen om et liv, hvor pligten er gået forud
for alt. Prinsesse Benedikte fortæller selv om opvæksten som den meget
generte prinsesse, om livet med den bramfri Prins Richard i Berleburg,
om monarkiets rolle og dets udfordringer, om sine protektioner og om
forholdet til sin mobiltelefon. Anne Sofie Kragh er journalist og forfatter
og har tidligere udgivet bøgerne ’Magten og æren’ og ’Fogh – historien
om en statsminister’. Hun har været ansat på Månedsbladet Press og på
Euroman, hvor hun har skrevet en lang række portrætter. Hun besøger
Koldinghus i forbindelse med udstillingen ’Prinsesse af tiden’. Der vil være
en kort introduktion til udstillingen i forbindelse med foredraget.

I år er det angiveligt 800 år siden, at Dannebrog faldt fra himlen under et korstog til Estland. Men er det nu også rigtigt?
Hvor stammer den historie egentlig fra? Historien om Dannebrog er blevet fortalt i århundreder, men ikke altid på samme
måde og med forskellig betydning. Kom og hør historien om
Dannebrog som nationalt symbol gennem tiderne. Fra korstogsfanen til det nationale samlingspunkt og flaget i lagkagen.
I foredraget sætter vi fokus på fortællingen om Dannebrog og
markeringen af 800-året for flagets oprindelse.
Holdnr: 1922-130
Janus Møller Jensen, museumsdirektør, ph.d. i historie, Koldinghus
Dato: Mandag 18/11
Tid: 17.00-18.00
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Koldinghus, Markdanersgade 11, 6000 Kolding

Holdnr: 1922-159
Anne Sofie Kragh, journalist og forfatter
Dato: Torsdag 3/10
Tid: 17.00-18.00
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Koldinghus, Markdanersgade 11, 6000 Kolding

KOLDINGHUS: VORES SMYKKER
Se Museet på Koldinghus’ nyåbnede udstilling af Statens Kunstfonds
Smykkesamling sammen med kurator på Koldinghus Anni Nørskov
Mørch. Samlingen på 300 stykker dansk smykkekunst flyttede i år til Koldinghus, som nu formidler samlingen gennem udstillinger, arrangementer og den udlånsordning, som gør samlingen helt speciel. Alle danskere,
der har en aktiv rolle ved en officiel begivenhed kan søge om at låne
et smykke og være dets ambassadør. Samlingen giver derfor museet og
dets gæster nogle helt nye muligheder og udfordringer – og anledninger
til at tale om, hvad smykkekunst og demokrati er, og hvordan de to størrelser kan berige hinanden. Under foredraget kommer vi tæt på smykkerne i samlingen, historierne bag de enkelte smykker og de historier,
som bliver ved med at tilføje sig som nye lag til smykker, idet de lånes ud
til officielle middage, receptioner, ferniseringer og filmoptagelser. Efter
foredraget vil der være mulighed for at se og prøve nogle af smykkerne.

MELLEMKRIGSTIDEN:
VOR TIDS POLITISKE SPEJL?
Første Verdenskrig betød på mange måder et endnu større
brud end i 1945 – ikke mindst inden for det politiske. Med krigen mistede den gamle verdensorden sin legitimitet, og nye radikale strømninger opstod. Den seneste tids udvikling i Europa
og USA har gjort mellemkrigstiden til det oplagte politiske spejl
til nutiden: Modvilje mod globaliseringen, polarisering, fokuseringen på ’folket’, en skarp kritik af eliter og ikke mindst af det
politiske establishment. Det er alle træk, der kendetegner mellemkrigstidens politiske debat. Hvis man undlader fristelsen til
at reducere perioden til at være en kamp mellem demokrati og
nazisme, kan perioden måske gøre os klogere på, hvad der sker
i vores egen tid.
Holdnr: 1922-070
Claus Christoffersen, bachelor i filosofi og oldtidskundskab
Dato: Lørdag 30/11
Tid: 10.00-16.00
Pris: 410 kr. Studerende: 205 kr. inkl. kaffe og kage
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Holdnr: 1922-132
Anni Nørskov Mørch, kurator, Koldinghus
Dato: Mandag 4/11
Tid: 17.00-18.00
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Koldinghus, Markdanersgade 11, 6000 Kolding

ALT DU BØR VIDE OM SAMFUNDET
Vil du vide mere om, hvordan samfundet ser ud i dag, og hvordan det vil udvikle
sig i fremtiden? Hør om Danmarks aktuelle økonomi, velfærdssystem, parlamentariske system, retsvæsen og sikkerhedspolitik. Mød centrale danske samfundsforskere, og bliv klædt på til at deltage i samfundsdebatten. Vi ser på udviklingen
af samfundet i et historisk perspektiv og forsøger at se mod fremtidens samfund.
Er du interesseret i politik, må du ikke gå glip af denne forelæsningsrække.

Samfund
og verden

03/09 Danmarks moderne statshistorie. Michael Bregnsbo, lektor og
ph.d., Institut for Historie, Syddansk Universitet
10/09 Danmarks parlamentariske system. Frederik Waage, lektor og
forskningsleder, dr.jur., Juridisk Institut, Syddansk Universitet
17/09 Dansk retsvæsen. Sten Schaumburg-Müller, professor, Juridisk Institut,
Syddansk Universitet
24/09 Danmarks sikkerhedspolitik. Amelie Theussen, adjunkt, Institut for
Statskundskab, Syddansk Universitet
01/10 Velfærdsstaten. Jørn Henrik Petersen, professor i socialpolitik,
Syddansk Universitet
08/10 Dansk økonomi. Thomas Barnebeck Andersen, professor, Institut for
Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
Holdnr: 1922-001
Dato: 6 tirsdage, start 3/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.

FAKE NEWS: KONSPIRATIONSTEORIER
FRA KENNEDY-MORDET TIL DONALD
TRUMP

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

DEMOKRATIETS KRISE OG DEN NYE KONSERVATISME
Konspirerede Trump og Putin om at vinde det amerikanske præsidentvalg? Hvem stod virkelig bag
mordet på JFK? Vidste den amerikanske regering, at
japanerne ville angribe Pearl Harbor? Og hvad med
9/11? Konspirationsteorier og ”alternative facts” lever i
bedste velgående og har gjort det gennem hele USA’s
historie, men hvorfor er det egentlig sådan? Og hvilke teorier er sande og hvilke er falske? På temadagen
præsenterer vi kendte som ukendte amerikanske konspirationsteorier især fra det 20. og 21. århundrede og
forklarer, hvorfor de opstod og deres betydning for
samfundet, f.eks. hvorvidt de er farlige eller gavnlige
for demokratiet. Vi skal også kigge på, hvordan amerikanske konspirationsteorier – især gennem internettet og film og TV – er kommet til Danmark, og på
hvilken betydning det har.
Holdnr: 1922-174
Kasper Grotle Rasmussen, lektor ved Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet
Dato: Lørdag 2/11
Tid: 10.15-16.15

Vores demokratier gennemlever en midtlivskrise, hvor de har mistet orienteringen og ser ud til at falde fra hinanden. Der ses alvorlige demokratiske krisetegn i
forbindelse med den engelske Brexit-diskussion, i nye højrenationale bevægelser
i Tyskland og i stærkt konservative partier i Polen og Ungarn. Populistiske slagord og nationalisme gør sig markant gældende hos de politiske ledere i USA og
Rusland, mens der i bl.a. Tyrkiet og i Mellemøsten ses forstærkede autokratiske
tendenser. I denne foredragsrække vil vi diskutere demokratiets aktuelle krise,
som den kommer til udtryk over det meste af verden.
08/10 Brexit og krisen i det britiske demokrati. Casper Sylvest, lektor, ph.d.,
Syddansk Universitet
22/10 Tyskland: Stabilitetens hjemland under pres fra højre? Thomas Wegener Friis, lektor, ph.d.
29/10 Antidemokratiske tendenser i Visegrad-landene? Peter Bugge, lektor,
ph.d. i Centraleuropastudier, Aarhus Universitet
05/11 Donald Trump og populismen i USA. Niels Bjerre-Poulsen, lektor, Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet
12/11 Nykonservatisme og nationalisme i Putins Rusland. Erik Kulavig,
lektor, Institut for Historie, Syddansk Universitet
19/11 Forstærkede autokratiske tendenser i Tyrkiet og Mellemøsten. Peter
Seeberg, lektor ved Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

Pris: 410 kr. Studerende: 220 kr. inkl. kaffe og kage
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,

Holdnr: 1922-027

6000 Kolding

Dato: 6 tirsdage, start 8/10
Tid: 18.15-20.00
Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

SAMFUND OG VERDEN
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TYSKLAND 360 GRADER

DET DANSKE SPROG LIGE NU

Efter valget af Trump i USA er Tyskland blevet kaldt for den nye leder af den frie
verden. Og zoomer vi ind på vores eget lille land, er Danmarks historie vævet tæt
sammen med vores tyske nabos. Det mærkelige er dog, at vi kun ved ganske lidt
om dette land, der politisk som kulturelt, er blevet meget vigtigt for os. Tag med
på en kulturhistorisk rejse gennem Tyskland i selskab med blandt andre Goethe,
Kant, Bismarck, Mies van der Rohe – og Merkel. Forelæserne leder os gennem de
vigtige strømninger inden for tysk historie, samfund, politik, tænkning og kultur,
og retter hver især blikket mod milepæle inden for deres felt. Få seks eksperters
bud på, hvad man bare MÅ vide om landet lige syd for os.

Kom og hør om det danske sprog lige nu. Hver uge
skriver Marianne Rathje en klumme om sprog hos Politiken. Har du lagt mærke til, at mange siger og skriver ”tildenser” i stedet for ”tendenser”? Eller at man
siger ”det ligner at” og ”det virker til” i stedet for ”det
ser ud som om”? Eller at udtalen af ”penge” hos flere
danskere lyder som ”pinge” i stedet for ”pænge”? Så
har du fingeren på den sproglige puls, men har måske
lyst til at få nogle forklaringer på de sproglige forandringer, vi ser i disse år. Hvis du aldrig har lagt mærke
til sprogændringerne, så kom og find ud af, hvordan
sproget ændrer sig i disse år: Hvorfor siger så mange
fx ”jeg tænker” i stedet for ”jeg mener”, hvorfor siger
telefonsælgere altid ”pænt goddag”, og hvad betyder
det, når de unge siger, at ”Jylland er cancer”?

10/10 Tysklands moderne historie. Martin Amitsbøll Husted, cand.mag. i
filosofi, samfundsfag og historie
24/10 Tysk politik og samfund i dag. Thomas Wegener Friis, ph.d., Center for
Koldkrigsstudier, Institut for Historie, Syddansk Universitet
31/10 Filosofi. Søren Harnow Klausen, professor, dr.phil., Syddansk Universitet
07/11 Litteratur. Rasmus Vangshardt, ph.d.-stipendiat, Institut for Litteratur
og Institut for Historie, Syddansk Universitet
14/11 Kunst. Dea Schou, ph.d.-studerende, Institut for Kulturvidenskaber,
Syddansk Universitet
21/11 Arkitektur, byplanlægning og design. Hans Christian Post, postdoc,
Syddansk Universitet

Holdnr: 1922-024
Marianne Rathje, postdoc, Institut for Sprog og
Kommunikation på Syddansk Universitet og skribent på
Politiken
Dato: Torsdag 24/10
Tid: 18.30-20.15

Holdnr: 1922-149

Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.

Dato: 6 torsdage, start 10/10

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,

Tid: 18.15-20.00

6000 Kolding

Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Koldinghus – Forening af slægtsforskere
03/09: Sundhedsforhold i
Danmark og forebyggelsespolitikken ca. 1750-1860.

01/10: Skøde- og panteprotokoller i slægtsforskningen.

05/11: Bondedragten –
til hverdag og fest i
halv størrelse.

03/12: Slægtsforskning
i Tyskland.

Ved Gerda Bonderup, lektor,
dr.phil., Århus Universitet. At
fattigdom og sygdom hang
nøje sammen, opdagede man
i oplysningstiden. Lægerne
udarbejdede et koncept, hvorefter sygdomme ikke længere
blot skulle bekæmpes, men
også forebygges. Den danske
regering var med på forslagene,
og resultatet blev ansættelse
af embedslæger, oprettelse af
Fødselsstiftelsen og sygehuse,
lovgivning om epidemier og indførelse af koppevaccination.

Ved Nicolai Falberg Jensen,
Skøde- og pantevæsen,
Rigsarkivet i Viborg. I dette
foredrag gennemgås skødeog pantevæsenets historie fra
første halvdel af 1600-tallet til
anden halvdel af 1900-tallet,
med udblik til forholdene i
Sønderjylland. Gennem konkrete eksempler kigger vi på,
hvordan de tykke skøde- og
panteprotokoller kan bruges
i slægtsforskningen, og hvordan man navigerer mellem de
forskellige arkivgrupper og
arkivserier.

Ved Esther Grølsted, dragtkonsulent ved Nationalmuseet fra
1970 til 2016. 20 bondedragter
80-85 cm høje viser, hvordan
folks tøj i Danmark på landet
så ud 1780-1870. Dragterne
repræsenterer både hverdagsog festtøj. Alle dragter
er håndsyede.

Ved Henriette L. Idestrup, cand.
theol., Odense. Foredraget har
til hensigt at hjælpe danske
slægtsforskere med tyske aner
i gang med eftersøgningen.
Udgangspunktet er internettet, hvor mulighederne for at
eftersøge sin tyske slægt hele
tiden forøges i disse år.

Tid og sted: Kl. 19.00-21.30 i KUC, Ågade 27, 6000 Kolding.
Pris: 50 kr. pr. foredrag. Betaling ved indgangen.
Gratis for medlemmer af foreningen.

MOD I LEDELSE
Begrebet mod appellerer til os alle. For mod handler om at stå op for noget,
som er vigtigere end vores ængstelse. Og mod kan være vigtigt i alle mulige
sammenhænge. Også i arbejdslivet. På dette forløb diskuterer vi, hvad mod er,
hvad mod kommer af, og hvordan begreberne mod og ledelse hænger sammen.
Hvad vil det sige at være en modig leder? Hvad er modets rolle i arbejdslivet?
Hvad betyder det fx i forhold til trivsel og innovation? Og hvordan kan man fremme mod i organisationen? Få indsigt i, hvorfor mod er vigtigt i arbejdslivet, og hvor
det gør sig gældende. Forløbet henvender sig til både ledere og medarbejdere.

Psykologi,
ledelse og
sundhed

18/09 Modet til at tage ansvar. Christian Tang Lystbæk, lektor i organisation
og ledelse, Aarhus Universitet
25/09 Modet til sandheden. Leon Lerborg, ledelsesforsker og konsulent,
Institut for Offentlig Styring, CBS
02/10 Modets sociale ledelsespsykologi. Kasper Elmholdt, ph.d. i organisationsstudier og adjunkt i statskundskab, Aalborg Universitet
09/10 Hvorfor har vi brug for modige offentlige ledere? Leon Lerborg,
ledelsesforsker og konsulent, Institut for Offentlig Styring
23/10 Mod til hjertelighed: Når medarbejdere rejser sig fra arbejdslivets
nedture. Poul Poder, lektor i sociologi, Københavns Universitet
30/10 Angreb og forsvar, angst og mod i ledelse. Steen Visholm, professor
MSO i gruppe- og organisationspsykologi, Roskilde Universitet
Holdnr: 1922-178
Dato: 6 onsdage, start 18/9

SPIS BLODTRYKKET NED PÅ 14 DAGE

Tid: 18.15-20.00
Pris: 780 kr. Studerende: 390 kr.

Hver femte voksne dansker har forhøjet blodtryk.
Næsten lige så mange har problemer med kolesterol.
Forhøjet blodtryk kaldes også ”den stille dræber” og
kan med tiden få fatale konsekvenser. Heldigvis kan
du selv gøre meget for at få tallene ned, så du kan
bruge mindre medicin, måske endda helt undvære pillerne. Din mad er helt afgørende. Læge Jerk W. Langer præsenterer i sin nyeste bog en måde ”at spise
blodtrykket ned”, der i forhold til typisk dansk mad
både kan forebygge, behandle og sommetider endda
helbrede forhøjet blodtryk. Foredraget præsenterer
principperne og forskningen bag de sunde spisevaner. Det sker på underholdende, spændende og lærerig vis. Undervejs kommer du op at stå, får mange
praktiske råd, et par gode grin, et venligt skub bagi
samt god mulighed for at stille spørgsmål.
Holdnr: 1922-105
Jerk W. Langer, læge og forfatter
Dato: Torsdag 26/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,
6000 Kolding

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

NATURVIDENSKABENS DETEKTIVER
Var det mon butleren, der gjorde det? Hvad var mordvåbnet, og hvornår indtraf dødstidspunktet? Vi fascineres ofte af både krimiserier og kriminalromaner. Men for flere
forskere og eksperter er det virkelighed. De arbejder på at hjælpe politiet med opklaringsarbejdet i både store og små kriminalsager. Usynlige DNA-spor og tandsæt kan
hjælpe med at fastlægge identiteter på både forbrydere og ofre. Få et unikt indblik i,
hvordan naturvidenskabens eksperter arbejder som detektiver i kriminalitetens verden og hjælper med opklaringen af selv de mest komplicerede mordgåder.
19/09 Hvad den døde krop afslører – retsmedicin. Peter Juel Thiis Knudsen,
vicestatsobducent, cand.med. Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet
26/09 Når kun knoglerne er tilbage – retsantropologi. Jesper Boldsen,
professor MSO, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet
03/10 Tænder som kilde til detaljerede beviser hos både levende og døde
– retsodontologi. Dorthe Arenholt Bindslev, adjungeret professor,
specialtandlæge, Aarhus Universitet
10/10 Maddiker, fluer og føde – retsentomologi. Thomas J. Simonsen, kurator, Naturhistorisk Museum
24/10 Forbryderens usynlige spor – retsgenetik. Stine Frisk Fredslund, laboratorieleder på Retsgenetisk Afdeling, Københavns Universitet
07/11 Behandlet, påvirket eller forgiftet? – retskemi. Martin Worm-Leonhard, retskemiker, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet
Holdnr: 1922-075
Dato: 6 torsdage, start 19/9
Tid: 19.00-20.45
Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding
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GIV SLIP PÅ PERFEKTIONISMEN

60+ EN NY BEGYNDELSE

Hvad er det perfekte liv for dig? Tendenser som perfektionisme,
hyperkompleksitet, stress og øget fokus på præstation kan gøre
det vanskeligt at finde ro, balance og livskvalitet. Få svar på, om
du har tendens til perfektionisme. Lær at kende forskel, så du
kan identificere, hvornår det er en positiv drivkraft, og hvornår
du snubler i den uhensigtsmæssige perfektionismes tankefælder og handlemønstre. Tag din ambitiøse ven i hånden og find
sammen veje ud af perfektionisme og opnå en bedre trivsel.

Vi har ikke blot fået flere leveår. Vi har fået en spritny fase i livet mellem voksen og gammel. Stadig flere 60+’ere oplever, at de både mentalt
og fysisk kan meget mere end forventet. I dag har mange erfaret, at de
sociale, mentale og fysiske aspekter i den nye livsfase efter arbejdslivet
er vigtige. Få et grundigt kig ind ad vinduet til de mange aspekter i den
nye begyndelse som fuldvoksen 60+’er og hør forskernes bud på, hvad et
godt, sundt og meningsfuldt liv som 60+’er kan være i det 21. århundrede.
13/11

Holdnr: 1922-120
Sanne Østergaard Nissen, master i positiv psykologi, lektor på UC SYD

20/11

Dato: 6 torsdage, start 10/10
Tid: 18.15-20.00
Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

27/11

CITIZEN SCIENCE – FOR BORGERE,
FORSKNING OG DEMOKRATI

04/12

Citizen Science er et forsøg på at få forskningen ud af elfenbenstårnet. Begrebet dækker over en række forskellige aktiviteter, som bygger på samarbejde mellem borgere og forskere.
Citizen Science er blevet interessant i en virkelighed præget af
fake news og vigende respekt og interesse for fakta og eksperters viden. I projektet ’Et Sundere Syddanmark’ afgør borgerne,
hvilke af fem forskningsprojekter på regionens sygehuse, der
skal have bevilliget penge. Denne aften giver Kristian Hvidtfelt
Nielsen, lektor i videnskabsstudier ved Aarhus Universitet, en
introduktion til Citizen Science. Hør, hvordan du kan give forskningen en hånd – for videnskabens og borgerskabets skyld.

11/12

18/12

Den nye livsfase – når ’det er alderbedst’. Poul-Erik Tindbæk,
ph.d. i voksenuddannelse og chefkonsulent i En3karriere
Positiv psykologi og det meningsfyldte liv. Hans Henrik Knoop,
lektor og leder af forskningsenhed for positiv psykologi, DPU,
Aarhus Universitet og president, European Network for
Positive Psychology
Sociale relationers indvirken på sund aldring. Charlotte Juul
Nilsson, læge, lektor og ph.d., Afdeling for Social Medicin,
Københavns Universitet
Hold hjernen i gang. Åsa Svenningsen, lektor i neurobiologisk
forskning, Syddansk Universitet
Hvordan vi ser tilbage på vores liv - livsfortællinger.
Marianne Horsdal, professor emerita, dr.phil.,
Syddansk Universitet
Sund og aktiv aldring – hvad kan man selv gøre.
Suresh Rattan, lektor ved Institut for Molekylærbiologi
og Genetik - Molekylær Ernæring, Aarhus Universitetet
(OBS! Forelæsningen foregår på letforståeligt engelsk)

Holdnr: 1922-043
Dato: 6 onsdage, start 13/11
Tid: 18.15-20.00
Pris: 680 kr. Studerende: 340 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Holdnr: 1922-195
Kristian Hvidtfelt Nielsen, lektor i videnskabsstudier,
Aarhus Universitet

DEN GENETISKE REVOLUTION

Dato: Onsdag 18/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

ALT HVAD DU BØR VIDE OM
ANTI-INFLAMMATORISK LEVEVIS

I takt med de seneste års teknologiske udvikling befinder vi os i dag i
”den genetiske revolution”, hvor genteknologien er blevet hvermandseje, og vi kan alle få lavet en personlig analyse, der afslører vores særlige
genetiske træk. Vi kan fx undersøge risikoen for at blive syge i fremtiden
eller ved hjælp af fosterdiagnostik få mulighed for at fravælge børn med
alvorlige sygdomme. Hør om opdagelsen af genetikken, udviklingen i
1900-tallet, og om, hvor vi er i dag. Den genetiske revolution er i gang,
og perspektiverne er enorme.

Bliv inspireret af kloge valg i hverdagen uden løftede pegefingre. Få styr på blodsukker, gigt, hud, blodtryk, kolesterol, tarmflora og fordøjelse. Husk bedre. Få brug for mindre medicin.
Lev længere og vær rask, glad og aktiv imens. Lev længere og
vær rask, glad og aktiv imens. Det er aldrig for sent at hanke op
i sit helbred. Tværtimod, siger læge og forfatter Jerk W. Langer,
der har udviklet begrebet anti-inflammatorisk kost og viser dig,
hvordan du gør. Undervejs kommer du op at stå, får mange
praktiske råd, et par gode grin, samt venlige puf bagi.

25/11 Opdagelsen af arvemassen. Tobias Wang Nielsen, professor i
zoofysiologi, Aarhus Universitet
02/12 Studiet af menneskets kromosomer. Peter K.A. Jensen, klinisk
lektor i human genetik og overlæge, Aarhus Universitet
09/12 Den genetiske kode. Uffe Birk Jensen, lærestolsprofessor i
klinisk genetik, Aarhus Universitet
16/12 Genterapi og forbedring af mennesket. Thomas Vorup-Jensen, professor i biomedicin, Aarhus Universitet

Holdnr: 1922-103

Holdnr: 1922-077

Jerk W. Langer, læge og forfatter

Dato: 4 mandage, start 25/11

Dato: Lørdag 16/11

Tid: 18.15-20.00

Tid: 10.00-14.00

Pris: 480 kr. Studerende: 240 kr.

Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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TILBAGE TIL SAMTALEN
Vi lever i en tid med hurtig og ofte overfladisk onlinekommunikation. Med dette forløb sætter vi spot på den dybe, fokuserede og nærværende samtale, og undersøger, hvordan den bidrager til hverdagsliv og arbejdsliv. Det er både en kunst og en
videnskab at samtale. Så hvordan gør man, og hvad kan samtalen? Hvornår bliver
den berigende for alle, giver nye indsigter, færre misforståelser og knytter tættere
bånd? Tre eksperter giver dig tre forskellige vinkler på samtalen. Vær med, og styrk
samtalen med dine venner, din partner, nye bekendtskaber eller professionelt.
27/11 Filosofien og samtalen. Peter Wolsing, lektor, ph.d., Syddansk Universitet
04/12 Psykologiens teorier og værktøjer til den gode samtale. Asger Neumann,
psykolog og ekstern lektor i psykologi, Aarhus Universitet
11/12 Samskabende møder – den professionelle samtale. Linda Greve, ph.d. i
virksomhedskommunikation og undervisningsudvikler, Aarhus Universitet

EN GOD MAVEFORNEMMELSE
– BAKTERIER
Vi har alle vores egen unikke bakteriesammensætning,
som beskytter os mod sygdom. Dog tyder nyere forskning på, at en ugunstig sammensætning af disse bakterier
er forbundet med en række tilstande og livstilssygdomme. Bliv klogere på, hvilken betydning tarmens bakterier
har for vores sundhed og sygdomme, og hør mere om,
hvordan påvirkning af tarmens bakteriesammensætning
kan være en del af fremtidens behandlingsformer.

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

27/11 Hvad er bakterier?
Andrea Holst, ph.d.-studerende
04/12 Tarmens bakterier og kost. Camilla Dalby
Hansen, læge og ph.d.-studerende på FLASH
– Center for Leverforskning på SDU og OUH
11/12 Tarmens bakterier og sygdomme – muligheder for behandling ved/af bakterier.
Ditlev Nytoft Rasmussen, forsker på FLASH
– Center for Leverforskning på SDU og OUH

SLIP BEKYMRINGERNE

Dato: 3 onsdage, start 27/11

Holdnr: 1922-074
Dato: 3 onsdage, start 27/11
Tid: 18.15-20.00
Pris: 380 kr. Studerende: 190 kr.

Holdnr: 1922-119
Tid: 18.15-20.00

Ifølge banebrydende ny forskning inden for såkaldt metakognitiv terapi bør sindet
betragtes som en si, hvor alt kan passere. Hvis vi bruger mange timer dagligt på at
spekulere og bekymre os om, hvordan vi skal løse et problem, tapper vi os selv for
energi og livsglæde. Vi skal i stedet fokusere på at tage styringen af og begrænse
vores tanker. Brug denne aften som en introduktion til metakognitiv terapi, og få
konkrete øvelser til at håndtere og begrænse konkrete bekymringer og grublerier.
Holdnr: 1922-002
Maiken Lykke Christiansen, McT-I certificeret psykolog
Dato: Onsdag 23/10
Tid: 17.30-21.30
Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

LEDERENS VÆRKTØJSKASSE – KLAR KOMMUNIKATION
Kommunikation er et af de stærkeste instrumenter i lederens værktøjskasse. Med
god kommunikation får du motiverede medarbejdere, ejerskab for strategien og
en sund kultur i organisationen. Undersøgelser viser, at medarbejderengagement
kræver et langt større fokus på forskellige former for kommunikation – herunder
konstruktiv feedback og et åbent miljø, hvor medarbejderne kan give deres eget
besyv med. Så hvordan opnår du som leder de bedste resultater med kommunikationen? Og hvilke kommunikationsformer bør du anvende? Bliv klogere på,
hvordan du som leder kan skabe mere engagement hos dine medarbejdere og få
dine budskaber igennem.

Pris: 380 kr. Studerende: 190 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,
6000 Kolding

PAUSEN UNDER PRES
– PAUSENS BETYDNING FOR
HJERNEN, LÆRING OG TRIVSEL
Pausen er under pres. Vi halser gennem livet uden
virkelig at stoppe op. Vi bliver stressede og syge, vi
lærer og arbejder dårligere – hele vores kognitive potentiale lider under dette evige jag. Vi bilder os ganske vist ind, at vi stopper op og giver plads til os selv,
men gør vi nu også det? På forløbet ser vi nærmere
på vores kognitive funktioner og vores læring. Vi vil
udforske konsekvenserne af den pauseløse hverdag.
Og først og sidst: Vi vil tage fat i den ægte pause, hjernepausen, og dens betydning for vores dagligdag og
tankevirksomhed. Deltagerne vil få masser af råd og
teknikker til at få lagt pauser ind i hverdagen – trods
tidspres og tidsnød.
Holdnr: 1922-047
Ole Lauridsen, lektor i undervisning og læring, Aarhus
Universitet,
Lærke Egefjord, læge, forfatter og billedkunstner,

Holdnr: 1922-121

Aarhus Universitet

Marianne Wolf Lundholt, lektor i virksomhedskommunikation og leder af Center for

Dato: Lørdag 7/12

Narratologiske Studier, Syddansk Universitet

Tid: 10.15-16.15

Dato: Lørdag 2/11

Pris: 510 kr. Studerende: 270 kr. inkl. kaffe og kage

Tid: 10.00-16.00

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,

Pris: 510 kr. Studerende: 270 kr. inkl. kaffe og kage

6000 Kolding

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
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KVANTEBANDITTERNES MYSTISKE UNIVERS
OG DE UFORUDSIGELIGE PARTIKLER!
Kvantebanditterne dykker ned i universets mindste bestanddele og forklarer,
hvordan universet består af individuelle partikler med forskellige egenskaber
- i visse tilfælde stik imod vores menneskelige intuition. De fortæller om GUT,
partikelfysik og kvantemekanik. De zoomer ind på de enkelte atomer og ser, at
der gælder nogle helt andre regler, end dem vi er vant til i den konkrete fysiske
verden. Samtidig viser de overraskende eksperimenter, som antyder, at verden
måske ikke er helt, som vi går rundt og tror!
Holdnr: 1922-118
Sofie Gregersen, cand.scient. i fysik og outreachkoordinator ved Institut for Fysik,

Naturvidenskab og
teknologi
JORDENS KLIMA OG
KLIMAFORANDRINGER
Hvorfor ændrer klimaet sig, og hvad ved vi om klimaændringer over de sidste tusinder af år? Hvad sker
der egentlig, når temperaturen stiger, og hvad betyder det for os i Danmark og i resten af verden – for
landbrug, fødevarer, fiskeri, energi eller for den regionale og internationale sikkerhedssituation? Jordens
klima er i forandring og temperaturen på kloden er
stigende. Bliv klogere på, hvorfor klimaændringer opstår, og få indblik i, hvad klimaændringerne får af betydning for jordens og os menneskers fremtid. Hvordan kan vi imødegå ændringerne, og hvilke politiske
problemstillinger kommer vi til at stå overfor? Det ser
vi på i disse fire forelæsninger.
17/09 Hvad er klima – om jordens klimasystemer og de store kredsløb. Jens Olaf Pepke
Pedersen, seniorforsker, DTU SPACE
24/09 Klimaforandringer – fra fortiden til i dag.
Marit-Solveig Seidenkrantz
08/10 Klimaforandringernes konsekvenser –
globalt og lokalt. Forelæser oplyses senere
15/10 Fremtidens fødevarer og energi.
Jørgen Eivind Olesen, sektionsleder
v. Agroøkologi, Aarhus Universitet

Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet,
Thomas Ryttov, lektor, ph.d., Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet
Dato: Torsdag 31/10
Tid: 18.15-20.15
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

MÅNELANDINGEN 1969: ET LILLE SKRIDT FOR MENNESKET
”Et lille skridt for mennesket – et stort spring for menneskeheden”. De fleste kender Neil Armstrongs berømte ord, fra da han tog sit første skridt på Månen i 1969.
I 2019 er det 50 år siden, at to amerikanske astronauter landede med Apollo 11 på
Månens overflade. Siden har der ad flere omgange været sået tvivl om månelandingen, og mange mener, at den aldrig fandt sted. Denne aften markerer vi derfor
månelandingens 50 års jubilæum. Astrofysiker Ole Eggers Bjælde gør dig klogere
på den ostelignende Måne og månelandingen.
Holdnr: 1922-116
Ole Eggers Bjælde, astrofysiker og undervisningsudvikler, Aarhus Universitet
Dato: Torsdag 14/11
Tid: 19.00-20.45
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

VÆRD AT VIDE OM UNIVERSET
De fleste af os har nok prøvet at kigge ud i det enorme Univers og stillet os selv
spørgsmål som; hvad består en stjerne af? Hvor mange galakser findes der? Hvordan blev Jorden dannet? Universet har forundret og fascineret adskillige generationer af astronomer, og vi bliver hele tiden klogere. Kom med på en spændende rejse,
når fire forskere gør dig klogere på alt det, vi nu ved om Universets bestanddele.
19/11

Galakser. Ole Eggers Bjælde, astrofysiker og undervisningsudvikler,
Aarhus Universitet
26/11 Planeter. Mads Fredslund Andersen, SONG manager og astrofysiker
ved Stellar Astrophysics Centre, Aarhus Universitet
03/12 Stjerner. Majken Brahe Ellegaard Christensen, cand.scient.
i astrofysik, Astronomicca
10/12 Jorden og Solen. Christoffer Karoff, lektor i astronomi, Aarhus Universitet

Holdnr: 1922-107
Dato: 4 tirsdage, start 17/9

Holdnr: 1922-045

Tid: 18.15-20.00

Dato: 4 tirsdage, start 19/11

Pris: 480 kr. Studerende: 240 kr.

Tid: 18.15-20.00

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,

Pris: 480 kr. Studerende: 240 kr.

6000 Kolding

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

HAVENS HISTORIE – HVAD BETYDER HAVEN FOR OS?

Kunst,
arkitektur
og design

Haver har fra gammel tid været udtryk for en forestilling om paradis. De islamiske haver kaldes meget betegnende for paradishaver. Men også middelalderens klostergård, renæssancens italienske bjerghave, enevældens franske have,
oplysningstidens engelske landskabshave og den danske romantiske have afspejler i deres opbygning en guddommelig eller evig orden. Hvordan kommer
paradisforestillingen til udtryk i vores haver i dag, hvor der i lyset af aktuelle udfordringer med klimaforandringer og biodiversitet tales om haven som levested
for en mangfoldighed af arter? Forelæsningsrækken vil med eksempler fra haver
over hele Europa indkredse havernes paradisforestillinger gennem tiden. Vi ser
på Guds orden om middelalderens allegoriske haveformer, Menneskets orden om
renæssancens haveforståelse i overgangen til det moderne, hvor det jordiske og
sanserne kommer i centrum, og Naturens orden om 1700- og 1800-tallets forandringer fra oplysningshave til romantisk stemningshave. Karin Esmann Knudsen
udgiver bogen ’Paradis på jord. Havernes kulturhistorie’ til efteråret 2019 på forlaget U Press.
07/11 Middelalderens haveformer
14/11 Renæssancens haveforståelse
21/11 Fra oplysningshave til romantisk stemningshave.
1700- og 1800-tallets haver.
Holdnr: 1922-126
Karin Esmann Knudsen, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber,
Syddansk Universitet

BAUHAUS 1919-2019. RUNDT OM
EN MODERNE TYSK SKOLE FOR
ARKITEKTUR, KUNST OG KULTUR
I år er det 100 år siden, den tyske Bauhaus-skole
blev grundlagt. Skolen ændrede arkitektur, kunst og
kunsthåndværk og fornyede samtidig også pædagogikken. Desuden havde den forgreninger ind i tidens
litteratur, blev brugt politisk og havde konsekvenser
for kønsrollemønsteret. Bauhaus-skolen blev etableret 1919 i Weimar som en sammenlægning af et kunstakademi og en kunsthåndværkerskole. Ambitionen
var at revitalisere kunsten gennem håndværket og
lave mere visionære udkast til at forme den moderne
kultur gennem produktdesign, visuel kommunikation,
arkitektur og byplanlægning. Andre kunstformer som
foto, film og scenekunst blev også inddraget for at øve
samspillet og eksperimentere med opfattelsen af den
store sammenhæng. Ideerne gik tilbage til jugendkunstnernes arbejde med rumkunst og totaldesign,
men udviklede sig gennem Bauhaus-skolen til bud på
at forme, organisere og udtrykke den moderne virkelighed som ’totalarkitektur’. Forelæsningen baserer
sig på doktorafhandlingen, ’Fra Bayreuth til Bauhaus.
Gesamtkunstwerk’et og de moderne kunstformer’,
Aarhus Universitetsforlag 2012.
Holdnr: 1922-122
Anders Valdemar Munch, designhistoriker ved Syddansk Universitet
Dato: Onsdag 25/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,
6000 Kolding

Dato: 3 torsdage, start 7/11
Tid: 18.15-20.00
Pris: 380 kr. Studerende: 190 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

KUNST – TEORI OG ANALYSE
Hvordan skal vi forstå kunsten? I løbet af denne temaweekend bliver du introduceret til klassiske kunsthistoriske værktøjer til billedanalyse. Hvordan kender
man forskel på kunst fra renæssance og barok? Hvordan skiller man billedets
elementer ad, når man analyserer et maleri? Fra stilhistorie over kompositionsanalyse til semiotik – her præsenterer vi dig for kunsthistoriske grundbegreber,
der gør dig parat til dit næste museumsbesøg. OBS! Kantinen holder lukket om
søndagen, så medbring madpakke og drikkevarer. Om lørdagen er kaffe, te og
kage inkluderet i prisen.
Holdnr: 1922-151
Birgitte Zacho, kunsthistoriker
Dato: Lørdag 7/12 og søndag 8/12
Tid: 10.00-16.00
Pris: 710 kr. Studerende: 370 kr. inkl. kaffe og kage om lørdagen
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

KUNST OG ARKITEKTUR

Forelæsninger
på Trapholt
Alle skal betale entré til
Trapholt. Medlemmer af
Klub Trapholt får 50%
rabat på alle forelæsninger
og gratis entré til museet.
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DANSK KUNST I 10’ERNE
Bliv klogere på en række af de mest markante kunstnere lige nu fra generationen efter Tal R og Olafur Eliasson. Feltet er broget, og alligevel er der visse gennemgående træk i kunsten i dag. En del af de unge
kunstnere er optaget af materialernes og mediernes muligheder, som
de udvikler til nye kunstformer. Andre er optaget af spirituelle aspekter
af tilværelsen, mens atter andre bruger klimakrisen og dens trusler mod
vores eksistens som motiv. Generelt for disse kunstnere er, at det kunstneriske niveau er meget højt. Temaaftenen vil fokusere på en lang række
nye kunstnere, som trådte frem på kunstscenen omkring 2010: Fra A
Kassen over Maiken Bent, Tue Greenfort, Sergej Jensen, Lea Porsager
og Tove Storch til Vinyl -Terror og -Horror og Danh Vo.
Holdnr: 1922-016

HVAD DER ER VÆRD AT VIDE OM KUNST

Lisbeth Bonde, cand.mag. i kunsthistorie, forfatter og kunstkritiker
Dato: Onsdag 2/10

”Kunst er ikke et spørgsmål om, hvad man selv kan se, men
hvad man kan få andre til at se”, skulle den franske kunstner
Edgar Degas have sagt. Men hvad er det egentlig, vi ser, når
vi står foran et kunstværk? Hvad vil kunsten os? På kurset beskæftiger vi os med analyse af kunst, ser på centrale perioder
og strømninger i kunsthistorien og forsøger at blive bedre til at
tolke kunsten og sætte ord på vores indtryk om kunst. Det bliver en hæsblæsende rejse, der strækker sig fra middelalderen
til det 21. århundrede og slutter af med at blik ud i fremtiden
og et bud på, hvilke kunstnere, vi skal holde øje med. Fokuset
er internationalt, men med afstikkere til udviklingen i Danmark.
24/09 Hvad er kunst, og hvad skal vi med den? Mads
Damsbo, direktør, Brandts
01/10 At forstå et kunstværk. Kamma Overgaard Hansen,
ph.d. i kunsthistorie
08/10 Kunstens historie – fra middelalder til det tidligt
moderne (ca. 800-1600). Birgitte Zacho, kunsthistoriker, mag.art.
22/10 Kunstens historie – fra 1600-tallets enevælde til
1800-tallets romantik (ca. 1600-1850). Gitte Tanderup, mag.art.
29/10 Kunstens historie – impressionister, modernister
og andre revolutionære (ca. 1850-1940). Tea Baark
Mairey, kunsthistoriker
05/11 Fotografi og nye medier i det 20. århundrede (ca.
1836-1975). Anna Krogh, mag.art., kunsthistoriker og
kurator
12/11 Abstraktion, popkunst og ikke-kunst (ca. 19162000). Jens Tang Kristensen, postdoc ved Institut for
Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
19/11 Hold øje med dem – nye kunstnere på vej (ca. 20002050). Kristian Handberg, postdoc i kunsthistorie,
Københavns Universitet
Holdnr: 1922-041
Dato: 8 tirsdage, start 24/9
Tid: 10.30-12.15
Pris: 880 kr. Studerende: 440 kr.
Sted: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding

Tid: 19.00-20.45
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Trapholt , Æblehaven 23, 6000 Kolding

FRIDA KAHLO
Frida Kahlo var allerede en legende, mens hun levede. Inspireret af
mexicansk folkekunst og magisk realisme skabte hun ekstraordinære personlige og hudløse billeder. Igennem dem får vi indsigt i hendes
farverige, dramatiske og smertelige liv, som ikke mindst var præget af
en invaliderende trafikulykke og det stormfulde forhold til mur-maleren
Diego Rivera. Få et kig ind i Frida Kahlos farvestrålende univers.
Holdnr: 1922-053
Gitte Tanderup, mag.art.
Dato: Onsdag 18/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

BAG OM MADS & MONOPOLET
– HVERDAGENS STORE DILEMMAER

Litteratur,
musik,
religion og
filosofi
ET IDÉHISTORISK BLIK
PÅ POLITISK ISLAMISME
”Tilbage til Islam!” og ”regering i overensstemmelse
med Guds lov” er blandt de mest elskede slagord
blandt personer, der bekender sig til islamisme. Men
hvad skal muslimerne vende tilbage til? Er der en særlig islamisk essens, som islamisten inviterer til, eller
skal islamistens budskab tolkes på anden vis? Vi ser
på politisk Islam ud fra en idéhistorisk og religionsvidenskabelig vinkel. Vi skal blandt andet diskutere:
Hvad gik forud for islamisme? Hvorfor er islamismen i
det hele taget opstået? Hvem er islamismens centrale personligheder, og hvad er dens centrale værker?
Hvilken udvikling har islamismen gennemgået? Og
hvordan læser militante islamister Koranen?
Holdnr: 1922-125

I ’Mads & Monopolet’ kan lytterne hver weekend sende deres dilemmaer ind og
høre dem diskuteret af Mads Steffensen og det altid oplagte monopol. Dilemmaerne spænder bredt og giver et godt udsnit af hverdagens udfordringer og intriger.
Det giver stof til eftertanke om livets store etiske spørgsmål, og om hvad der tjener som det bedste argument for deres løsninger. Vi ser nærmere på hverdagsfilosofien bag dilemmaerne i ’Mads og Monopolet’. Hvad gør et argument mere
overbevisende end et andet? Hvilke etiske forudsætninger ligger der bag ’Søren
Pind Reglen’? Hvorfor kommer nogle paneldeltagere mere til orde end andre? Og
hvilke etiske overvejelser og fænomener er afgørende i vores almindelige liv med
hinanden? Hver undervisningsgang introducerer dig til forskellige aspekter af etik
og argumentationsteori ud fra et konkret dilemma fra ’Mads & Monopolet’.

11/09 Introduktion: ’Mads & Monopolet’ i relief. Jens Sand Østergaard, ph.d.
i sprogfilosofi og sprogpsykologi, Aarhus Universitet, Kristian Alberto
Lykke Cobos, undervisningsassistent i filosofi, Aarhus Universitet
18/09 ’A-holdet’: logik og argumentation. Jens Sand Østergaard, ph.d. i
sprogfilosofi og sprogpsykologi, Aarhus Universitet
25/09 ’Djævlens advokat’: retorik og sprogpsykologi. Jens Sand Østergaard,
ph.d. i sprogfilosofi og sprogpsykologi, Aarhus Universitet
02/10 ’Søren Pind Reglen’: etik og moral. Kristian Alberto Lykke Cobos,
undervisningsassistent i filosofi, Aarhus Universitet
09/10 ’Date aldrig en Preben’: følelser og værdier. Kristian Alberto Lykke
Cobos, undervisningsassistent i filosofi, Aarhus Universitet
Holdnr: 1922-040
Dato: 5 onsdage, start 11/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

VÆRKER I VERDENSKLASSE
Mens de fleste værker går i glemmebogen, viser andre sig særligt holdbare. De
vandrer fra generation til generation og bliver genudgivet, læst og diskuteret
lang tid efter forfatterens død. Ofte er det fordi, de er i en klasse for sig. Den
slags litteratur kan du blive klogere på i denne forelæsningsrække, hvor vi tager
fat på fem forskellige værker, dykker ned i dem og forsøger at pege på, hvad det
er, der gør dem så gode. Tilbring fem aftener med fem værker i verdensklasse.
Det er godt selskab.

Hasib Nasiri, cand.mag. i filosofi med speciale i politisk
filosofi og islamiske studier
Dato: Onsdag 11/12
Tid: 17.30-21.15
Pris: 280 kr. Studerende: 140 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,
6000 Kolding

18/09 Thomas Mann: Buddenbrooks (1901). Henrik Stampe Lund, ph.d. i litteraturvidenskab og chefkonsulent, Det Juridiske Fakultet, Københavns
Universitet
25/09 Virginia Woolf: Mrs. Dalloway (1925). Claus Schatz-Jakobsen, lektor i
litteratur, Syddansk Universitet
02/10 Ernest Hemingway: Og solen går sin gang (1926). Clara Juncker,ph.d.,
dr.phil., lektor i amerikansk litteratur og kultur, Syddansk Universitet
09/10 Günter Grass: Bliktrommen (1959). Moritz Schramm, ph.d, lektor i tysk
historie og kultur, Syddansk Universitet
23/10 Bob Dylans lyrik (1962-). Michael Bach Henriksen, kulturredaktør på
Kristeligt Dagblad
Holdnr: 1922-057
Dato: 5 onsdage, start 18/9
Tid: 18.15-20.00
Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

LITTERATUR, MUSIK, RELIGION, FILOSOFI

MUSIKKENS MESTERVÆRKER
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FORFATTEREN OG FORSKEREN
– KRISTINA STOLTZ OG DAG HEEDE

Forelæsningsrækken dykker ned i de store musikværker, og fælles for værkerne
er, at de alle fortæller en historie. Få en introduktion til almene musikbegreber,
musikgenrer, stiltræk og musikhistorie. Bliv rustet til at få endnu mere ud af din
næste musikoplevelse – uanset om det er et nyt værk, du kaster dig over, eller
om du genhører netop et af disse mesterværker. Alle deltagere får adgang til
musikken via internettet, og skal til hver mødegang lytte til værket på forhånd.
Find programmet på hjemmesiden.

Kristina Stoltz debuterede med digtsamlingen ’Seriemordere og andre selvlysende blomsterkranse’ i
2000. Siden har hun blandt andet udgivet romanen
’Æsel’ (2011). Hun har netop modtaget det 3-årige
arbejdslegat fra Statens Kunstfond og er aktuel med
romanen ’CAHUN’, der udkom i marts 2019.

Holdnr: 1922-058

Holdnr: 1922-081

Leif V. S. Balthzersen, mag.art. i musikvidenskab

Kristina Stoltz, forfatter, Dag Heede, lektor i litteratur,

Dato: 4 tirsdage, start 24/9

Syddansk Universitet

Tid: 17.00-18.45

Dato: Onsdag 6/11

Pris: 480 kr. Studerende: 240 kr.

Tid: 18.15-20.00

Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

Pris: 180 kr. Studerende: 90 kr.
Sted: Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding

TAG EN TÆNKEPAUSE MED JESUS
Jesus sagde ”Følg mig!” I dag har han flere følgere end nogen kendis på Twitter.
Men hvem var den historiske Jesus? Bibelforskningen har været på jagt efter
svaret i 200 år. Og forslagene er mangfoldige: en politisk revolutionær, en hippiefilosof, en jødisk freelance-rabbiner, en bondeprofet eller en healer-charlatan.
Men har han overhovedet eksisteret? Er Jesus ikke bare et produkt af de første
kristnes fantasi? Foredraget vil tegne en skitse af den historiske Jesus og fortælle
historien om, hvordan han efter sin død blev anset for kristen.
Holdnr: 1922-062
Kasper Bro Larsen, lektor i teologi, Aarhus Universitet
Dato: Tirsdag 8/10
Tid: 17.30-21.30
Pris: 280 kr. Studerende: 160 kr.

FRA DESCARTES TIL KANT –
DEN EUROPÆISKE IDÉHISTORIE
Mellem reformationen og oplysningstiden skabes
grundlaget for det Europa, vi i dag lever i. Den naturvidenskabelige revolution skaber et nyt livssyn. Men
samtidig blomstrer de religiøse bevægelser, som fører til en række voldsomme krige, der medfører en ny
europæisk orden, der bygger på en stærk, moderne
stat. Udviklingen i økonomien fører til nye økonomiske
og politiske tanker: liberalisme, menneskerettigheder
og ikke mindst oplysningstanken får liv. Disse ideer får
en enorm betydning for den europæiske kultur, og er
i dag en væsentlig del af det europæiske værdisæt.

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding
Holdnr: 1922-056

ET MENNESKE AF KVALITET

Claus Christoffersen, bachelor i filosofi og oldtidskundskab
Dato: 5 onsdage, start 30/10
Tid: 18.15-20.00

Siden antikken har filosoffer, teologer og tænkere funderet over menneskelivets
værdi. De har overvejet, hvilke dyder, vi bør stræbe efter. Både for at skabe gode
relationer til kollegaer, venner, kærester og familie, men også som fundamentet
til et samfund, vi har lyst til at dele med hinanden. I en moderne verden: Hvad
kendetegner et menneske – af kvalitet?

Pris: 580 kr. Studerende: 290 kr.
Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,
6000 Kolding

NORDISK MYTOLOGI
22/10 Dannelse. Carsten Fogh Nielsen, ph.d., adjunkt i pædagogisk filosofi,
Aarhus Universitet
29/10 Myndighed. Carsten Fogh Nielsen, ph.d., adjunkt i pædagogisk filosofi,
Aarhus Universitet
05/11 Humor. Anne Engedal, redaktør og cand.mag. i filosofi,
Folkeuniversitetet i Aarhus
12/11 Empati. Søren Engelsen, ekstern lektor, Syddansk Universitet
19/11 Tillid. Hans Fink, docent emeritus i filosofi, Aarhus Universitet
26/11 Mod. Hans Fink, docent emeritus i filosofi, Aarhus Universitet
03/12 Generøsitet. Kasper Lysemose, post.doc, ph.d. i filosofi, Aarhus Universitet
10/12 Kærlighed. Kasper Lysemose, post.doc, ph.d. i filosofi, Aarhus Universitet

Hør om nordisk førkristen mytologi og om de religiøse trosforestillinger, der ligger bag myterne. Du får et
overblik over nogle af de bedst kendte figurer fra nordisk mytologi. Dagen vil desuden rokke lidt ved de populære forestillinger, vi har om for eksempel Odin, Thor
og Freja, fordi disse forestillinger ikke svarer til, hvad
den nyeste forskning i nordisk mytologi egentlig viser.
Holdnr: 1922-068
Karen Bek-Pedersen, ekstern lektor, ph.d.,
Syddansk Universitet

Holdnr: 1922-078

Dato: Søndag 24/11

Dato: 8 tirsdage, start 22/10

Tid: 10.00-16.00

Tid: 18.15-20.00

Pris: 380 kr. Studerende: 190 kr.

Pris: 880 kr. Studerende: 460 kr.

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1,

Sted: Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

6000 Kolding

Åbningstider og kontakt

Rabatter

Styrelsen i Kolding

Telefontid:
Mandag til fredag kl. 10.00-15.00

Studerende kan deltage i alle
hold med 50% rabat, hvor bøger,
forplejning og andre udgifter ikke
er inkluderet.

John Rasmussen, formand, (slægtsforsker og foredragsholder)/ Hans
Christian Jensen (Syddansk Universitet) / Birgitte Norlyk (Syddansk
Universitet) / Lena Wiborg (Syddansk Universitet) / Maria Vallø
Strauss (Trapholt) / Nanna Ebert
(Koldinghus) / Thomas Gjerulff Tollund (Kolding bibliotek) Kenneth
Osborg / Astrid Jørgensen / Preben
Samsøe.

Folkeuniversitetet i Odense
Syddansk Universitet
Albani Torv 6
5000 Odense C
Tlf. 6550 2772
E-mail: fu@fuo.sdu.dk
www.fuodense.dk

Tilmelding
Tilmeld dig på hjemmesiden
fuodense.dk

Sekretariatet
Konstitueret sekretariatsleder:
Ditte Løndahl Farup
Programredaktør:
Marie Hauge Lykkegaard
Studentermedhjælper:
Kristian Boeskov

Forplejning
Vores studentermedhjælpere sælger kaffe og the med en småkage til
10 kr. på alle hverdage. Husk kontanter eller MobilePay. Om lørdagen
er kantinen åben til kl. 13.30.

Rabatter med aftalekoder
Ansatte på SDU har gratis adgang
til alle hold, hvor bøger, forplejning og andre ekstra udgifter ikke
er inkluderet. Alumner kan deltage i udvalgte hold med 50% rabat
på Syddansk Universitet i Odense
og i Kolding. Medlemmer af Dansk
Sygeplejeråd Kreds Syd kan deltage i udvalgte hold med 50% rabat
på Folkeuniversitetet i Odense og
i Kolding. Kontakt sekretariatet på
fu@fuo.sdu.dk for at få en aftalekode og information om tilmelding
med rabat.

Afmelding
Hvis du fortryder, kan du få det
indbetalte beløb refunderet fratrukket ekspeditionsgebyr på 120
kr. Afmelding skal ske senest 14
dage før holdstart.

Forbehold
Folkeuniversitetet forbeholder sig
ret til ændring af underviser, lokale, dato og tidspunkt. Sådanne
ændringer giver ikke ret til
refusion af betalingen. Ændringer oplyses på fuodense.dk og via
mail og/eller SMS. Er vi nødsaget
til at aflyse et hold, refunderer vi
beløbet til samme konto, som der
er betalt fra.
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